
Újra aranykorszak lehet a szentesi pólósoknál 

A nıi vízilabda OB I alapszakaszát megnyerı Hungerit MetalCom-Szentes 
csapatkapitánya, Gyıri Eszter az évad végén nagyon szeretné a magasba emelni a 
bajnoknak járó trófeát. A „cséká" szerint a legnagyobb ellenfélnek a címvédı 
Dunaújváros ígérkezik. 

Valaha egyeduralkodónak számított a honi nıi 
vízilabdázásban a Szentes. Dr. Tóth Gyula mesteredzı 
irányításával a Kurca-partiak 10-szer nyertek 
bajnokságot, elsık lettek a BEK-ben, és az elsı ízben 
kiírt magyar kupában is gyıztek. Az utolsó diadalt tíz 
éve, 2000-ben aratták. Azóta be kellett érni a dobogó 
alsóbb fokaival, de az OB I-ben például az utóbbi három 
esztendıben még arról is lemaradtak. 
 
Ezúttal viszont reális esély mutatkozik az aranyérem 
megszerzésére. A most zajló idényben eddig remeklı 
együttes kapitánya, Gyıri Eszter nagyon bízik benne, 
hogy új idıszámítás kezdıdött az elmúlt nyáron. 
 
– A korábbi tíz bajnoki elsıség kivívásánál ötben már magam is benne voltam – 
büszkélkedett a még mindig csak 26 éves kiválóság. – Az alapszakaszt megnyertük, de 
ettıl még nem eshetünk hasra magunktól. Nem szabad semmit elkiabálni, hosszú még 
az út az évad végéig. Az viszont igenis kijelenthetı, esélyünk van még az aranyérem 
megszerzésére is. Istenem, milyen szép is lenne, ha a végén én emelhetném magasba 
a bajnoki serleget... 
 
Igaza van Eszternek, addig még tényleg hosszú az út. Meg kacskaringós. A szövetség 
ugyanis „újított", gyökeresen megváltoztatta a lebonyolítást. A rövidesen elkezdıdı 
középszakaszban ketté válik a tízcsapatos mezıny, a felsıházba az alapszakasz elsı 
hat együttese került. Mindenki játszik mindenkivel oda-vissza, majd a sorozat végén a 
legjobb négy hasonló szisztémában (nem lesz rájátszás) száll harcba a dobogós 
helyezésekért. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Nem lehet, és nem is szabad leírni sem a BVSC-t, sem az Újpestet, sem az Egert, de 
most úgy gondolom, a legfıbb riválisunknak a Dunaújváros számít – jelentette ki 
Gyıri. – Ha csak a válogatottak számát nézzük, akkor a Duna-partiak számítanak 
erısebbeknek, hiszen míg nálunk Jankovics Eszter, Takács Orsolya és Kövér-Kiss Réka 
tagja Petrovics Mátyás keretének, addig vetélytársunk dupla ennyi játékossal 
képviselteti magát a nemzeti gárdában. Csakhogy nem minden esetben számít csak 
ez, rengeteget nyom a latba a csapatszellem. Márpedig ezen a téren nagyon jól 
állunk. Sikerre éhesek vagyunk, edzınk, az egykori klasszis pólós, Zantleitner 
Krisztina kitőnıen ért a játékosok nyelvén, és szakmailag is sokat tanulunk tıle. A 
korábbi esztendıkben délelıttönként alig néhányan vettünk csak részt az edzéseken, 
most viszont teljes létszámban gyakorlunk abban az idıpontban is. Meg is látszik az 
eredményeinken. 
 
Edzıként is motivált 
 
Gyıri Eszter felsıfokú tanulmányait az Egyesült Államokban, Los Angelesben végezte. 
– A póló mellett 12 éven aluli gyerekeknek, fiúknak, lányoknak vegyesen, tartottam 
foglalkozásokat. Amikor három éve hazajöttem, azonnal elkezdtem a szentesi 
kislányokkal is edzeni. Elmondhatatlanul élvezem, annyira hálásak, aranyosak, 
motiváltak, olyanok, mint én. A hétvégén indul az 1998-ban születetteknek kiírt fiú 
vidékbajnokság, amelyen a 11 fiúcsapat mellett egyedüli lánygárdaként veszünk 
részt. 

Gyıri Eszter (balról) jó kapitánya a Szentesnek.  
Fotó: Vidovics Ferenc
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